Közhasznúsági jelentés
a KÖNYV(tár)TÁMASZ Egyesület
2008. évi tevékenységéről

A közhasznúsági jelentés mellékleteként a számviteli beszámoló elkészült.
A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. XIX. § 3.bek. b) és f)
pontjaiban foglaltakról a jelentés anyagot nem tud tartalmazni, mert az
nemleges. A g) pont szerinti rövid beszámolót az alábbiakban tartalmazza a
jelentés.
A KÖNYV(tár)TÁMASZ Egyesület 2007. május 21-én alakult meg az Országos
Idegennyelvű Könyvtár (OIK) kiállítótermében 16 rendes és 18 pártoló taggal.
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 22. §-ának /3/
bekezdése alapján a Fővárosi Bíróság 2007. október 25-én jogerőre emelkedett,
12.703 sorszámú végzésével közhasznú szervezetként a társadalmi szervezetek
nyilvántartásába vette.
Az egyesület célja az OIK tevékenységéhez kapcsolódóan az idegen nyelvek
tanulásának, tanításának, a nyelvtudás szinten tartásának segítése, a könyvtári
kultúra iránt érdeklődők összefogása és mozgósítása, a humán kultúra bármely
hordozón megjelent alkotásainak megismertetése, gyűjtésének támogatása,
beleértve ezek idegen nyelven történő megismerhetőségét, továbbá a hazai
nemzetiségi és etnikai kisebbségek kulturális értékeinek bemutatása. Célja
ezenkívül az OIK szolgáltatásainak fejlesztése, kultúraközvetítő szerepének
támogatása.
Mindezen célok megvalósítása tulajdonképpen 2008-ban kezdődhetett el, hiszen
gyakorlatilag a 2007. évben az egyesület tevékenysége főleg abból állt, hogy az
alapszabályt a bíróságtól kapott szempontok szerint módosítsa, amihez
ismételten össze kellett hívni az alakuló közgyűlést. Mivel ez a folyamat igen
elhúzódott, az egyesület bankszámláját csak az év vége felé, december 13-án
sikerült megnyitnunk az MKB Banknál.

A szervezet tevékenységében 42 tag és 31 pártoló tag vesz részt.
2008 januárjában indítottuk útjára az OIK hírlevelét, melyet az egyesület
tagjainak juttatunk el e-mailben, s amelyből tájékozódhatnak a könyvtár
rendezvényeiről, a gyűjtemény alakulásáról és más, a könyvtárhoz kapcsolódó
információkat kapnak.
A 2008. évben több találkozót szerveztünk a tagoknak és a pártoló tagoknak,
amelyeken megvitattuk, milyen módon segíthetné a szervezet a fenti célok
megvalósulását. Mivel a könyvtárak egyre kevesebb nyomtatott, hangzó vagy
más hordozón megjelenő dokumentumot tudnak vásárolni az egyre nehezedő
anyagi körülmények között, az egyesület tagjai úgy döntöttek, hogy első
akciójukkal komolyzenei CD-k és DVD-k vásárlására gyűjtenek pénzt.
Megalakult az egyesületen belül egy szűkebb csoport, amely vállalta ezt a
feladatot, és alapos előkészítés és egyeztetés után összeállított egy listát a
megvásárlásra javasolt zenei felvételekről. A 2008. évben lezajlott ez a
folyamat, ezután összegyűjtötték a szükséges pénzt is, és végül az idei év elején
sikerült megvásárolnunk a kiválasztott lemezeket az Országos Idegennyelvű
Könyvtár számára.
Mivel az egyesület működését kizárólag tagdíjakból finanszírozzuk, egyéb
programok szervezésére mindezideig nem volt lehetőségünk. Reményeink
szerint pályázati támogatásokból sikerül tevékenységünket kiszélesítenünk, az
Országos Idegennyelvű Könyvtár minden használójának örömére.
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